
Акт
загального огляду жилого булинку,

розташованого за адресою: .Щубровиuька,8.

Iлларiонова А.О

кп <керуюча компанiя з обслуговування житлового

фонду Оболонського району м. Кисва>,
од-50б

(l tазва виконавця послуг)

ми, що нижче пiдписалися, комiсiя у складi: головного iнженера Сахно С.м.,
iнженера 1-i категорii Сопрунечь В.М., майстра т.дiльницi IлларiоноваД.О.

з22.09.2020р.
(дата початку огляду)

провела огляд жилого булинку за адресою: вyл. Дyбровицька.8 i встановила

таке:

1. Житловий будинок, загЕIльна площа якого становить l3709,7 кв. м,

кiлькiсть квартир - 2lб штук.
На прибулинковiй територii розмiщутоться 1 дитячий майданчик

( iерdлiк елементiв благоустрою)

2. Технiчний стан жилого булинку та його прибудинково[ територii:

Пiд час проведення огляду жилого булинку JS 8 по вул, .Щrбр.овицька

комiсiя перевiрила стан несучих та огороджуВ€UIьних конструкцlи, зовнllпнl

та внутрiЙнi 
"rin",.r"*",, 

покрiвлю, пiдлогу, BiKHa, дверi, системи цо, гвп,
ХВП, кЬналiзацii, лiфти, електрообладнання, дитячi, спортивнi майданчики та

прилеглу територiю.
При uьому виявлено:

ка
римlисновок про технiчний стан

елемента конс дибкц1l
айменування елеNlента

динбкцllкон
9

п

стан1задовlльном
даментиl

задовlльном
Фасади

cTaHlзадовlльном
тlниJ

емоно еб ють поточного
ерметизованl стики

емон€ поточногобп
5 ога

Потребус поточ ного часткового
емо

окрlвля

емоть поточногоп еб
одостоки,7

по 23.09.2020р._
(дата завершення огляду)

) cTaHl

4

6



8 Сходовi клiтки, сходовi
маршi

9 Балкони, лоджii, ганки
(огородження балконiв i В задовiльному cTaHi

10 Смiттспроводи (клапани,
стовбури, шибери)

Потребують часткового поточного
ремонту стовбур,клапани заваренi

1l Смiттезбiрнi камери
(водопровiд)

Потребус ремонту та вiдновлення
водопостачання

1l Riкна
потребують замiни 1-6 пiд.

12 .Щверi
В задовiльному cTaHi

1з Вхiднi групи
В задовiльному cTaHi

l4 Козирки вхiдних груп
В задовiльному cTaHi

15 Електрообладнання (щитова,
мережi, будинкове

Електрощитовi потребують
капiтального ремонту

lб Лiфти (машиннi
примlщення, дверl Працюють в паспортному режимi

|7 Системи центр€rльного
опалення п ь капlтального мо

потребують капiта,rьного ремонту

l8 Системи гарячого
водопостачання

l9 Системи холодного
водопостачання i каналiзацii потребують капiтального ремонту

20 Прибудинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове

задовiльному станi(ямковий
емонт 2020

2| !итячi майданчики
(обладнання дитячих задовlльно cTaHl

Висновки KoMicii: технiчний стан житлового будинку по вул.

.Щубровицька,8, та дитячий майданчик- задовiльний. Житловий будинок
придатний до експлуатацii в осiнньо-зимовий перiод 2020-2021 року.
(оцiнка технiчного стану, висновок про готовнiсть до експлуатацii жилого

булинку у наступний перiод)

Голова KoMicii: головний iнженер ОД-506

Члени KoMicii: iнженер l-i категорii

майстер тех. дiльницi

!ата огляду (<_ )) 2О20 р.

Сахно С.М,

Сопрунець В.М

[лларiонова А.О.


